
ZABAWA NA DOBRY POCZĄTEK. Odsłuchaj melodię i spróbuj dopasować słowa  

do melodii i wykonać poniższe ćwiczenie z ruchem i śpiewem.  

Klaśnij w dłonie RAZ i DWA, (3 klaśnięcia na słowa raz, i, dwa) 

tup nogami tak jak ja, (3 tupnięcia naprzemienne, na słowa tak, jak, ja) 

pokręć głową HA, HA, HA, (3 ruchy głową w strony: lewa, prawa, lewa, na słowa ha, ha, ha) 

i zabawa dalej trwa! (3 podskoki z rękami na biodrach, na słowa: da-lej, trwa). 

 

Klasa III utrwalenie piosenki „Nutki filutki”. 

Śpiewajcie piosenkę razem z podkładem muzycznym. 

Ważna informacja. Niepełnosprawni artyści (s. 62). Niepełnosprawność nie przeszkadza 

ludziom w rozwijaniu muzycznych zainteresowań i umiejętności. Działalność muzyczna 

artystów dawnych i współczesnych: Jan Sebastian Bach (XVII/XVIII w.) pod koniec życia 

stracił wzrok, a mimo to komponował do śmierci. Ludwig van Beethoven (XVIII/XIX w.)  

ok. 30. roku życia stracił słuch, a największe swoje dzieła napisał jako człowiek całkowicie 

głuchy.  

Robert Schumann (XIX w.) w wyniku zbyt intensywnych ćwiczeń, które miały powiększyć 

rozpiętość jego palców, doznał paraliżu jednego palca, co przekreśliło jego karierę 

pianistyczną. Stał się kompozytorem i redaktorem pisma muzycznego, które sam założył i które 

istnieje do dziś. Paul Wittgenstein (XIX/XX w.), austriacki pianista, stracił prawą rękę 

podczas I wojny światowej. Po wojnie nadal koncertował, grając lewą ręką. Niektórzy 

kompozytorzy pisali dla niego specjalnie utwory przeznaczone do wykonania na lewą rękę. 

Kompozycje wykonywane tylko jedną ręką w brzmieniu nie różnią się od tych, które pianiści 

grają oburącz. 

 Nauka piosenki „Pan komputer”.  

Przeczytaj tekst piosenki, następnie zaśpiewaj piosenką razem z podkładem. Kilkukrotne 

zaśpiewanie z zachowaniem odstępów czasowych pomoże w utrwaleniu tekstu, rytmu, melodii 

piosenki. Życzę przyjemnej muzycznej przygody. 

Zapamiętaj! Wiele tradycyjnych instrumentów ma obecnie wersje elektroniczne, np. pianino 

cyfrowe, akordeon cyfrowy, organy. Dzięki elektronice na współczesnych skrzypcach lub 

gitarze można zagrać brzmieniem różnych instrumentów, np. trąbki. Ponadto powstają 

specjalne aplikacje, za pomocą których można grać i tworzyć muzykę np. na tabletach. 


